
KARTA ZGŁOSZENIA 

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM „Gmina Mielnik w bajce”

Uwaga: dla uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenia składają rodzice/opiekuni prawni

Imiona i nazwiska autora/autorów pracy........................................……………………………………

Adres zamieszkania autora/autorów...............................................……………………………............

Adres e-mail...................................................................................………………………………........

*Telefon kontaktowy......................................................................……………………………............

*Podanie  tej  informacji  nie  jest  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  konkursie  ale  ułatwi  kontakt
organizatorom z Uczestnikiem.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA / RODZICA/OPIEKUNA

1. Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  Ogólnopolskiego  Konkursu
Literackiego „Gmina Mielnik w bajce” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Mielniku oraz Gminny Ośrodek i Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, pod Patronatem
Wójta Gminy - akceptuję wszystkie warunki regulaminu.

.........................................................................
 (Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych
mojego dziecka  * na potrzeby przeprowadzenia  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Gmina Mielnik w bajce” oraz ich publikację w książce pt. „Gmina Mielnik w bajce przez
Organizatorów  Konkursu  oraz  jego  Patrona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) 

…………………………………………………………….
 czytelny podpis

 rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika 

3. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  publikację  mojego  wizerunku  /wizerunku  mojego
dziecka** wraz  z  imieniem i  nazwiskiem oraz  nazwą miejscowości  jako wyróżnionego
uczestnika lub laureata Konkursu na stronach internetowych Organizatorów Konkursu oraz
Urzędu Gminy Mielnik oraz na portalach społecznościowych

……………………………….…………………………….
 czytelny podpis

 rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika



4. Oświadczam, że moja praca/praca mojego dziecka** przesłana na Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Gmina Mielnik w bajce” jest wynikiem mojej samodzielnej pracy /samodzielnej
pracy  mojego  dziecka**  oraz  udzielam  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Mielniku,
Gminnemu  Ośrodkowi  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Mielniku  i  Gminie  Mielnik
nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na
terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i  zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 
c) użyczenie egzemplarzy utworu; 
d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 
e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
4.1  Zezwalam  również  na  niezależne  udzielanie  przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  

w Mielniku dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej. 
4.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe

do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają
praw osób trzecich. 

….………………………………………………………...
 czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika 

5. Wyrażam  zgodę  na  prezentację  mojej  /mojego  dziecka**  pracy  konkursowej  oraz  jej
publikację w Internecie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mielniku, Gminny Ośrodek
Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Mielniku  oraz  Gminę  Mielnik.

Prace  konkursowe  będą  publikowane  i  rozpowszechniane  w  celu  promocji
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Mielniku a także Gminy Mielnik.

……………………………………………………………
 czytelny podpis

podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego
uczestnika

*  Skreślić  niepotrzebne  –  jeśli  dot.  osób  pełnoletnich  których  udział  nie  wymaga  zgody
rodziców/opiekunów prawnych
**Skreślić niepotrzebne 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gminna  Biblioteka  Publiczna  
w Mielniku z siedzibą: 17-307 Mielnik, ul. Zaszkolna 1., tel. 85 65 77 015



2. W sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi,  można  kontaktować  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych, Panem Stefanem Książkiem pod adresem e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl,

3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w celu:
1) przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Gmina Mielnik w bajce”” ;
2) ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród,
3) publikacji na stronie internetowej Administratora, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 

i  Rekreacji  w  Mielniku  oraz  Patrona  Konkursu  informacji  związanych  
z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu.

4) publikacji w wydanej przez Organizatorów w książce pt. „Gmina Mielnik w bajce”
5) dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych Uczestników Konkursu przetwarzane są

przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział  dziecka –
Uczestnika Konkursu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - w związku ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
a  RODO  na  potrzeby  organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu  oraz  opublikowania
informacji o laureatach konkursu.

6. Ponadto  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z ustawą o statystyce publicznej oraz
ustawą o rachunkowości.

7. Administrator  przetwarza  Państwa  dane  osobowe  w  ściśle  określonym,  minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. 

8. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  obowiązkowych  jest  dobrowolne,  niepodanie  danych
uniemożliwia  wzięcie  udziału  w Konkursie.  Niepodanie  numeru  telefonu,  nie  powoduje
braku  możliwości  udziału  w  Konkursie  ale  utrudni  kontakt  Administratora  danych  
z Uczestnikiem Konkursu

9. Dane  osobowe  przetwarzane  przez  Administratora  przechowywane  będą  przez  okres
niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane to jest w celach określonych w ust.
4  oraz  zgodnie  z  terminami  archiwizacji  określonymi  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku
przetwarzania  na  podstawie  zgody  dane  będą  przechowywane  do  chwili  ustania  celu  
w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania na podstawie
zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do
wycofania zgody.

10. Administrator  udostępni  dane  wyróżnionych  uczestników  oraz  laureatów  Konkursu  
w zakresie imię nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunek Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminie Mielnik sprawującej Patronat nad Konkursem 
w celu ich publikacji na stronach internetowych. Ponadto dane uczestników mogą zostać
udostępnione podmiotom wspomagającym Administratora w informatycznym przetwarzaniu
danych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do
cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na  podstawie
wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Cofnięcie zgody nie wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

12. Z  powyższych  uprawnień  można  skorzystać  w  siedzibie  Administratora,  kierując
korespondencję  na  adres  Administratora  lub  drogą  elektroniczną  pisząc  na  adres:  iod-
sk@tbdsiedlce.pl.
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13. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli  uzna  Pan/Pani,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy
prawa,

14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

UWAGA 
Klauzule informacyjne pozostałych administratorów którzy będą przetwarzać dane osobowe

wyróżnionych  uczestników  oraz  laureatów  Konkursu  w  wyniku  ich  udostępnienia  przez
Administratora o czym jest mowa w ust. 8 klauzuli informacyjnej oraz w par. 5 Regulaminu to jest:
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku adres telefon 
Gminy Mielnik adres telefon
Można znaleźć odpowiednio na stronach internetowych : 

 www.mielnik.com.pl
 biblioteka.mielnik.com.pl
 goksir.mielnik.com.pl 

……………………………………………………………
 czytelny podpis

podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego
uczestnika


